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КОИ СЕ НАШИТЕ ДУХОВНИ ОРУЖЈА?

„Не сме вооружени со
човечки оружја, туку
со моќните Божји
оружја. Со нив ги
уриваме сатанските
упоришта и ги
соборуваме сите зли
мудрувања и се друго
што ги попречува
луѓето да Го запознаат
Бога. Ја поразуваме
секоја бунтовна
човечка мисла и ја
учиме да Му биде
послушна на Христос.“
2 Коринтјаните 10:4-5 

Кои се нашите духовни
оружја? Тоа се љубовта,
вистината и молитвата.

Љубовта ги руши
најсилните тврдини.
Вистината ги кине
најголемите окови на
лагата. Молитвата е
скала, по која слегува
армија од Божји ангели,
за да војуваат за нас.

Овие три оружја
единствено можат да нѐ
донесат до помирување.
Зашто љубовта покрива
множество гревови, а
вистината ќе нѐ направи
слободни.
И најголемото зло ќе
биде победено, кога Бог
војува на наша страна.

Превод Ревека Пенева
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Ова утро компјутерот не ми
работеше добро. Тој е стар и затоа
сум трпелива со него, но денес
позадината на екранот му беше
различна и целата моја пошта
беше исчезната. Тогаш ми текна,
дека мојот син ми покажа како да
ги обновам, односно да ги вратам
поставувањата. Го направив тоа и
сѐ се врати како претходно!

Понекогаш сакам тоа да дејствува
така и во нашиот живот. Добрите
взаемни односи можат да се
влошат само од една непријатна
средба и се доаѓа до горчина,
отфрлање и разделба. Во такви
случаи сакам да можам да ја
вратам претходната состојба.

ГОСПОДИ,
ПОМОГНИ
НИ ДА ГИ

ЗАПАЗИМЕ
СРЦАТА

ЧИСТИ КОН
ТЕБЕ И КОН

ЛУЃЕТО

БОЖЈАТА МИЛОСТ
никогаш не разочарува

„И ТАКА, КОЈ Е ВО ХРИСТОС,
ТОЈ Е НОВО СОЗДАНИЕ;
СТАРОТО ПОМИНА, И ЕТЕ, СЕ
СОЗДАДЕ НОВОТО.“
2 КОРИНТЈАНИТЕ 5:17 
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МИСЛА ЗА
ДЕНОТ:

БОЖЈАТА
МИЛОСТ

СЕКОГАШ
МИ ДАВА

ВТОРА
ШАНСА

БОГ ГО ПРАВИ ТОА ЗА
НАС. ПРЕКУ СМРТТА И
ВОСКРЕСЕНИЕТО,
ХРИСТОС НЀ ПОМИРУВА
СО БОГ, ЗА ДА ГО
ОБНОВИМЕ КОНТАКТОТ
СО НЕГО.

Кога ќе ги влошам нештата
со некој погрешен збор или
постапка, како небото да се
помрачува од темен облак. 

Но Божјата милост никогаш
не разочарува, Бог е
секогаш спремен да го
обнови мојот дух, враќајќи
ми ги мирот, надежта и
љубовта. Можам да си ги
признаам грешките пред
човекот, што сум го
повредила, и пред Бог.
Можам да побарам
опростување и со Негова
помош да ги обновам
влошените взаемни односи.
Тој процес за мене стана
секојдневие. Благодарение
на Божјата милост можам
да барам помирување.

Превод: Ребека Пенева
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Можеш да совладаш
сè што Бог конкретно
те повикал да
правиш. Можеби
нема да биде толку
застрашувачко како
одењето по вода, но
може да биде
возбудливо.
Послушноста кон
Божјите упатства
секогаш носи
нераскажан
благослов.

Што е тоа што те
кочи тебе денес? И,
кој прв чекор можеш
да го направиш за да
го обновиш твојот
однос со Бог и да
преминеш во новата
и возбудлива сезона
што Тој ја има пред
тебе?

ПОПРВО БИ БИЛ МОКАР
НО ДА ОДАМ ПО ВОДА,
ОТКОЛКУ ДА БИДАМ СУВ
А ДА СЕДАМ ВО БРОДОТ! 

Така вели
поговорката. Како
верници, ние можеме
да седиме наоколу
во нашето удобно
опкружување и да
планираме, и да
сонуваме и да
правиме стратегии.
Меѓутоа, ако
никогаш не
започнеме,
никогаш нема ни да
постигнеме нeшто
за Бог.

Toa што Исус го
очекува од нас, е да
го направиме тој прв
чекор на вера, а
потоа уште еден и
Тој е секогаш тука да
нè охрабрува, да нè
поттикне и да нè
издигне повисоко.
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ТРЧАЈ ЈА
ТРКАТА
Благословувај Го,
душо моја, Госпо да и
не заборавај ги сите
Негови добрини, на
Оној, Кој ги очистува
сите твои
беззаконија, Кој ги
исцелува сите твои
болести; Кој го
избавува од пропаст
твојот живот, Кој те
овенчува со милост
и со добрини. Кој го
исполнува со добра
животот твој, како
на орел ти ја
обновува твојата
младост.
Псалм 103:2-5

Кога одам на 10-минутно
„трчање“ - џогирање низ
моето соседство - често го
земам со себе и моето
големо куче, Винстон.

За разлика од некои други
кучиња, Винстон не трча
цело време покрај мене или
пред мене, му треба малку
мотивација. Затоа, со мене
земам бисквит за кучиња и
го држам како палка пред
него. Тој се врти од возбуда
и ме следи, и обично
заостанува кај првите
четири куќи пред да ме
стигне. 
Но на крајот од нашите трки,
тој ужива кога го добива
својот бисквит!

Со наградата на повидок, тој
трча понатаму.
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Трчањето на трка бара
дисциплина, постојаност,
напор и движење во иста
насока. Кога имаме
награда на повидок, како
Винстон и неговиот
кучешки бисквит, тоа нè
одржува мотивирани,
помагајќи ни да истраеме
во тешкотии или замор.

Ние секако трчаме за
наградата на небото и
наградите како венец на
животот (Јаков 1:12) и
нераспадлив венец.
(1 Коринтјаните 9:25).
Но, има награди и
придобивки што треба да
ги уживаме токму сега во
нашата трка!

Овие клучни стихови,
напишани од Давид,
ги истакнуваат
придобивките од
служењето на Бог.
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ХРИСТИЈАНСКИОТ
ЖИВОТ, ВО БИБЛИЈАТА,
МНОГУПАТИ СЕ
СПОРЕДУВА СО ТРКА:

Давид си зборува сам на
себе со овие стихови.
Тој го охрабрува своето
срце. Тој се потсетува
себеси на придобивките
од следењето на
Божјите заповеди.

Тој си дава „говор во
соблекувалната“ на
публика со еден
слушател - како што
тренерите даваат
страстен говор на
спортските тимови,
пред да играат голем
натпревар.

Тој го предизвикува
своето срце да биде
благодарно.

Тој се присетува што
Бог направил за него,
што никој не може да
му го одземе.

Тој е благодарен што
му е простено.

Тој признава дека Бог е
Тој кој му го исполнува
животот со добрини.



Ова е увид во благодарниот
живот на Давид. Тука се
открива неговата
мотивација и тоа што го
терало да трча толку силно,
што бил наречен дури и
човек според Божјото срце.

Постојат многу грешни
дистракции кои нè
сопнуваат на патот. А се
среќаваме и со една многу
суптилна замка - стапицата
на заборавот. 

Тогаш кога не тргнуваме по
лош пат, туку само
успоруваме и престануваме
да се сеќаваме на сето тоа
што  го направил Бог.

Ја забораваме Божјата
страшна моќ, а потоа
стануваме и неблагодарни. 

Забораваме како Бог нè
избави.

Забораваме најпрво
зошто се одлучивме да ја
трчаме трката како
Негови ученици.

Време е да ги разбудиме
нашите души за да се
потсетиме на нашиот Бог
кој е сочувствителен и
милостив, бавен на гнев
и изобилен во љубов.

Кога ќе се потсетиме кој
е Тој, тогаш имаме моќ
да продолжиме да
трчаме, да џогираме, и
да одиме во вистинската
насока. 

Сеќавање на
придобивките од тоа
кога Го следиме Бог. Да
не заборавиме дека Тој
простува, лекува,
откупува, крунисува и
задоволува!
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КАКО МОЖЕМЕ ДА
ПРОДОЛЖИМЕ И
ВЕРНО ДА ЈА ТРЧАМЕ
ТРКАТА СЕКОЈ ДЕН?

ШТО ТОГАШ, НÈ
ВОДИ ДА ЈА
ТРЧАМЕ ТРКАТА И
ПОНАТАМУ?



1 Солунјаните 5:23-24, „А
Сам Бог на мирот да ве
освети наполно во сѐ, и
целиот ваш дух и ду шата
и телото да се запазат
без порок за доаѓањето
на нашиот Господ Исус
Христос! Верен е Оној,
Кој ве повикува. Тој и ќе
го направи тоа.“

За размислување:

1.Размисли што сѐ
направил досега Бог за
тебе, во твојот живот? 

2.Каков беше твојот
живот пред да Го
запознаеш Бог?

Одвој неколку моменти
за да запишеш некои од
придобивките кога Му
служиш на Бог,
а потоа сподели ги
истите со некого.

Пат на Животот |  Страна 11

НЕБЕСЕН ТАТКО, ТИ
БЛАГОДАРАМ ШТО СИ
МОЈ ОТКУПИТЕЛ И ШТО ЈА
СПАСИ МОЈАТА ДУША. СЕ
ПОТСЕТУВАМ НА ТВОЈАТА
ДОБРИНА ДЕНЕС. ТИ НЕ
ПОСТАПУВАШ СО МЕНЕ
ПО ЗАСЛУГА НА МОИТЕ
ГРЕВОВИ И НЕ МИ
ВРАЌАШ СПОРЕД МОИТЕ
БЕЗЗАКОНИЈА. КОЛКУ
ШТО Е ВИСОКО НЕБОТО
НАД ЗЕМЈАТА, ТОЛКУ Е
ГОЛЕМА ТВОЈАТА ЉУБОВ
КОН МЕНЕ. СЕГА
ОДВОЈУВАМ ВРЕМЕ ДА СЕ
СЕТАМ НА ТВОЈАТА
ГОЛЕМИНА. ТИ
БЛАГОДАРАМ ШТО ИМАШ
СОЧУВСТВО ЗА МЕНЕ. ВО
ИМЕТО НА ИСУС, АМИН.

ВИСТИНАТА ЗА ДЕНЕС
Дела 20:24, „Но јас не се
грижам за ништо, ниту, пак,
ми е мил животот, доволно
е само да стигнам до крајот
на патот и служ ба та што ја
примив од Господ Исус, да
го посведочам Евангелието
на Божјата благодат.“ Арлин Пеликан



Угледај се на Бог (Ефесјаните 5:1)

Размислувај на она што е чисто, свето и    
 исправно (Филипјаните 4:8)

Имај радост (1 Солунјаните 5:16)

Моли се постојано (1 Солунјаните 5:17)

Благодари за сѐ (1 Солунјаните 5:18)

Словото Христово нека живее во тебе

Покажи љубезност кон сиромашните

Мисли за небесните работи (Колосјаните 3:2)

Биди љубезен и милосрден (Ефесјаните 4:32)

Биди посветен во молитвата

Живеј непорочно (1 Тимотеј 3:2)

Ползувај го времето (Колосјаните 4:5)

Боже, што сакаш да правам со мојот живот?

       (Колосјаните 3:17)

       (Изреки 19:17)

       (Колосјаните 4:2)
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Божјиот план
твојот живот

зазазаза



УЧИ МЕ ДА ЗБОРУВАМ И ДА
МОЛЧАМ ВО ВИСТИНСКОТО
ВРЕМЕ! ЧЕСТО ПАТИ, КОГА

ДОЖИВУВАМ НЕШТО
НЕГАТИВНО, БРЗО ОСУДУВАМ,
А КОГА ТРЕБА ДА ПОФАЛАМ -

ИЛИ ОХРАБРАМ НЕКОГО,
БАВНО РЕАГИРАМ. НЕКА

МОЕТО ЗБОРУВАЊЕ И
МОЛЧЕЊЕ БИДАТ ПОВЕЌЕ ПОД  

ВЛИЈАНИЕ НА ЉУБОВТА!

Господи



Избрани текстови
од Џон Весли

Биди добар
управител со секој
дар Божји, дури и
со најмалиот.

Кој од вас, кога ќе се
врати од поле
неговиот слуга, кој
орал или чувал ов ци,
веднаш ќе му рече:
„Дојди бргу и седни
на трпеза!“ Нема ли
да му каже:
„Приготви ми да
вечерам, препаши се
и служи ме до дека  

Семеен живот
Човекот, на кој на прво место му е потребна твојата грижа,
без сомневање е твојата жена. Ти треба да ја љубиш како
што Христос ја љубеше заедницата. По твојата жена доаѓаат
твоите деца, бесмртни души кои Бог ти ги поверил на
одредено време. Ти треба да ги воспиташ во светост и да ги
припремиш за радоста на вечниот живот со Бог. Тоа е една
извонредна и важна одговорност, зашто една единствена
душа вреди многу повеќе отколку целиот свет.

јадам и пијам, а
потоа ти јади и пиј!“
Зар ќе му благодари
на тој слуга што ја
исполнил неговата
заповед? Мислам,
не. Па така и вие,
откако ќе исполните
сѐ што ви е
заповедано, речете:
„Ние сме слуги
бесполезни, зашто
го из вр шивме она
што бевме должни
да го извршиме.“
Лука 17:7-10
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Нека вашиот брак биде осветен преку молитвата.
Молете се сериозно за Божјиот благослов. Глупава
безбожност е кога човек седнува на маса да јаде,
како што оди коњот према јаслите, без пред тоа да
го помоли Бог за Неговиот благослов за јадењето.
Потоа си оди од масата како лисицата од
нејзиниот плен, без да го прослави Оној, Кој му дал
јадење и апетит. Исто така непристојно е, кога
брачни партнери се соединуваат во заедништво
како животни, без молитва или благодарност.
Од тука произлегува добриот совет за млади
немажени/неженети луѓе, да се советуваат со
други луѓе пред да стапат во брак. Тоа е толку
важно нешто и поради тоа не треба да се
избрзува. Ако не дозволат прво да бидат
исполнети нивните срца со милост, и нивните
глави со мудрост, тогаш ќе ги најдат нивните раце
исполнети со мака, нивната куќа со тешкотии и
нивниот живот со грижи. Кој се обидува со краток
стап да скокне преку широка дупка, ќе падне во
неа; а кој се впушта во брак без милост, ќе се најде
во немир и раздор.
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За време на мојот осумдесет годишен живот не сретнав ниту
една жена која можеше правилно да се однесува спрема
нејзините внуци. Мојата сопствена мајка, која толку добро ги
упатуваше нејзините деца, никогаш не можеше да насочува
добро некој од нејзините внуци. Во сѐ биди ѝ послушен на
твојата мајка, потчини се под нејзината волја – што се
однесува до воспитувањето на твоите деца: држи ги уздите
цврсто во твоите раце.

Христијански брак



Посебно внимание мораш да
обрнеш во навременото
воспитувањето на твоите
деца, јасно, плански и
трпеливо. Штом ќе почнеш
да приметуваш дека нивниот
разум почнал да се
раздвижува, почни да им
држиш предавања. Зашто
може да се случи вистината
да почне да го просветлува
духот уште пред ние да
станеме свесни за тоа.
Значи, кога човек ќе согледа
дека способноста за
размислување кај детето
почнала да се развива, чекор
по чекор може да му се
пристапува со соодветни
поттикнувања. 
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Навремено насочување
Така може да се насочуваат
очите и душата на детето
кон добри работи наместо
кон лоши и споредни. Кога
детето ќе отпочне да
зборува, можеш да бидеш
сигурен дека неговиот разум
започнува да работи. Не
познавам причина, зошто
родителите не би требало да
отпочнат точно во овој
временски период да им
зборуваат на децата за
најпрекрасните божествени
работи. Од овој момент не би
требало да се пропушти ниту
една прилика, да им се
пренесат на децата сите
овие вистини, онолку колку
што тие можат да примат.



Да си претпоставиме, вие
размислувате за изборот
на професија за вашите
деца. Ако, вие, како
родители, го љубите Бог и
Го почитувате, сосема е
сигурно дека ова ќе биде
вашето најважно
прашање: Во која
професија ќе може моето
дете да биде најблиску до
Бог, да го љуби и да Му
служи? Кај која професија,
ќе може да ја најде
најдобрата прилика, да си
»собира богатства на
небото«? Длабоко сум
погоден, кога гледам
колку малку побожни
родители размислуваат за
ова! Тие мислат дури само
на тоа, како може детето
да заработи најмногу пари,
а не, како може најдобро
да расте во верата!

Избрани текстови
од Џон Весли

Вистинско богатство
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*Продолжува во следниот број



Со сѐ ви покажав дека така треба да
се трудите и да им помагате на
немоќните, а исто така и да ги
помните зборовите на Господ Исус,
зашто Тој Сам рече: „Поблажено е да
се дава, отколку да се прими.“ Дела
20:35
 

Ова утро, мисли на тоа, што можеш да
направиш за некој друг. Не чекај Бог
да побара од тебе да направиш нешто;
преземи иницијатива и кажи: „Добро,
Боже, што можам да направам, за да
бидам благослов за некого денес, во
Твоето Име?“

Најдобрите денови кои ги живееме, се
тие денови, кои ги поминуваме
сакајќи ги другите луѓе. 

Денес избери една личност и помисли
на некои начини како можеш да ја
благословиш таа личност.

Ако не знаеш што да направиш, само
слушај што вели тој или таа и ќе ги
дознаеш потребите на таа личност.
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АКО САКАШ ДА
ЗНАЕШ КОЛКАВА

ТИ Е ЉУБОВТА
КОН БОГ,

НАБЉУДУВАЈ ЈА
ТВОЈАТА ЉУБОВ
КОН БЛИЖНИТЕ



                               бил предаден од неговите браќа. Го
продале во ропство и му ја нанеле најдлабоката
емотивна рана која ја доживеал во животот. Но, со
оглед на тоа што Бог бил со него, најдобриот период од
неговиот живот допрва почнувал. Не само што му дал
начин да се пробие во најмоќната нација во тоа време
(Египет) и да биде втор по важност човек во неа, туку
и Бог му дал семејство и два сина. Имињата на
неговиот прв син е од особено значење за нашето
читање и размислување во овој ден. Јосиф го нарекол
својот син „Манасија“ што значи „заборавање“, а тоа се
однесувало на тоа што Јосиф ја заборавил (не
буквално, туку ја оставил зад себе), болката и штетата
која неговите браќа му ја нанеле.

И на првородениот
Јосиф му стави име
Манасија, велејќи:
„Зашто Бог ми
овозможи да ги
заборавам несреќите
мои и целиот дом на
мојот татко.“
Битие 41:51

МИНАТОТО Е ЛЕКЦИЈА
- не место за живеење
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ЈОСИФ



Затоа, ако сакаш вистински да
чекориш во Божјиот план за

својот живот, дојди кај Него и
предај Му ги сите сопки кои
другите ти ги направиле во

минатото, за Тој да може да те
подигне и да тргнеш напред.

Како и Јосиф, така и
секој од нас ќе доживее
болка од луѓето кои се
дел од нашите животи.
Некогаш тоа ќе биде
некој од нашето
семејство, пријател,
брат/сестра од црквата,
колега/колешка на
работа и сл.
Раните кои другите ни
ги нанесуваат се
неизбежен дел од
животот.
Но, дали умееме да ги
заборавиме, односно да
ги оставиме зад себе
тие нешта, и да
продолжиме напред?

Причината поради која
Бог изобилно го
благословил Јосиф,
покрај другото, верувам
е затоа што Јосиф не
живеел во минатото и
раните кои браќата му ги
нанеле, туку со Негова
помош одлучил да го
остави зад себе тоа што
било, и да чекори
следејќи го Бог во тоа
што допрва ќе биде. Не
можеме да го следиме
Бог и Неговата волја, се
додека со огорченост и
лутина гледаме на тоа
што другите ни го
направиле во животот. 
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ЗАДОВОЛСТВО И
ОДМОР ВО ГОСПОД

ОД МЛАДИТЕ ЗА МЛАДИТЕ
-  ЕМЦ МОНОСПИТОВО

Псалм 37:1-9

Главниот предмет на псалмот - поттик да
не се караш “или да се вознемируваш
заради злобниците и работниците на
беззаконието; да дозволиш умот да биде
вознемирен во однос на фактот дека има
такви лица, или во поглед на нивните
планови, или нивниот просперитет во
светот - зашто тие наскоро ќе паднат и ќе
исчезнат, Псалм 37:1-2.

Состојба на размислување што треба да се
негува во вакви случаи - „мирна доверба во
Бог во верното извршување на должноста“,
Псалм 37:3-8. Ние треба да веруваме во
Господ и да правиме добро, Псалм 37:3.
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Зачудувачки е колку брзо
можеме да се оддалечиме
од едноставната работа да
Му веруваме на Бог и да
правиме добро. Гледањето
во навидум просперитетот
на злите е еден начин на
кој честопати сме расеани.

Сета радост нека ти биде
во Господ, Псалм 37:4;
Давид нѐ советува да ја
замениме грижата и
зависта со свесно
задоволство кај Господ.

Ова значи да се
расположи нечие срце
и ум, размислувајќи и
со вера да примаме
повеќекратни
благослови од Бог.

Не можеме да се
израдуваме без напор.
Ние мора да ги
повлечеме нашите желни
желби од нештата на
земјата, прицврстувајќи
ги и фиксирајќи ги на
Него“.

„Причината поради која многу
христијани не се радуваат во Бог,
е тоа што не Го познаваат многу

добро, а причината што не Го
познаваат многу добро е тоа што

не поминуваат време со Него“.
– непознат автор
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Дека Бог ќе ти даде што
ќе посака срцето твое
(стих 4) е прекрасно, па
дури и сигурно ветување.
Оној што навистина се
радува на Господ, ќе види
дека своето срце и
желбите се менуваат,
постојано усогласувајќи се
со Божјите добри желби
за неговиот живот. Така,
можеме да видиме дека
задоволството во Бог е
клуч за среќен и
задоволен живот.

Да се посветиме кон Него
во сите наши тешкотии и
неволји, Псалм 37:5-6;

Овде Давид објаснува
што значи да се радуваш
во Господ. Тоа значи да
се посветиш на Него и
вистински да се довериш
во Господ. Тоа значи да
се најде мир, заштита и
задоволство во фокусот
кон Бог.

Оној што го има фокусот
кон Бог, ќе види како
Бог ги исполнува
ветувањата. Славата и
богатството не се
ветени, но вистинските и
длабоки желби на срцето
го наоѓаат нивното
исполнување.
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„Немојте да мрморите и не
повторувајте за Неговите

ветувaња, туку тивко
покорете се на Неговата волја

и обожавајте ги Неговите
пресуди и, како што следи,

почекајте на Неговата
помош“. (Пул)

Да се одмориме сигурно во Него, чекајќи трпеливо
за Неговото делување, Псалм 37:7; Бидејќи Бог вети
дека верно ќе се грижи за оние што веруваат во
Него, можеме да се одмараме во Господ. Можеме да
чекаме трпеливо на Него, наместо да се жалиме и
да се плашиме дека Бог нè заборавил или има
намера за зло за нас.

И да престанеме од сите гневни или одмаздни
чувства во однос на злобните, Псалм 37: 8. Давид
мудро советува да се откажеме од лутина и од
гневот. Тие не постигнуваат ништо освен штета. Тие
се спротивни на радоста во Господ и трпеливо
чекање на Него.
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НОВОСТИ
ОД  ЗАЕДНИЦИТЕ



Како што беше пренесена
информацијата од Годишната
Конференција во претходниот број
на списанието Пат на Живот, дојде
моментот, новиот пастор за нас,
Милен Стефанов, на 26 јуни и
официјално да ја преземе
одговорноста за заедниците
Раклиш и Радовиш. На една
посвечена Богослужба тој, заедно
со неговата сопруга Ирена, од
страна на Суперинтендентот беше
претставен пред заедницата. 

Браќата и сестрите и присутните
гости од двете заедници се собраа
заедно на едно место да ја имаат
таа посебна Богослужба. Од нивна
страна мошне топло беа пречекани
новиот пастор заедно со неговата
супруга. После Богослужбата
дружењето и прославувањето на
Бога продолжи со заеднички
ручек, песни и разговори, каде
што присуствуваа околу
триесетина души. Во молитвите и
разговорите се бараше Божјиот
благослов и водство за нив.

Од канцеларијата на
Суперинтендентот Марјан Димов
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Нов пастор во ЕМЦ
Радовиш/Раклиш



В Е Н Ч А В К И  В О  Е М Ц  С К О П Ј Е
2 0 2 2

 „и обата ќе бидат во
едно тело; и та ка,

тие веќе не се двајца,
туку едно те ло“

21.5.2022
Дебора & Имануел

Готшалк

10.6.2022
Моника & Данаил

Ристовски

Пат на Животот |  Страна 28



П О Т Р Е Б И
З А
М О Л И Т В А

Младински камп (20-23 јули)

Повеќе пастори и служители

Да се зголемува единството и

соработката помеѓу заедниците

Црковното раководство

Социјалната работа која се

извршува преку Дијаконијата

Духовно пробудување

Молитвата
не треба
да ни биде
последно
средство
туку прв
ресурс
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На www.emc.mk
можете да ги следите
тековните новости
од активностите во
сите заедници на
Евангелско-
методистичката
црква во Македони�а.

Христијанска
песнарка
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